
 

 

Philips Triathlon
Vysávač na mokré a suché 
vysávanie

FC6844
Buďte pripravený

3 funkcie v 1: mokré a suché čistenie, šampónovanie
Ak chcete byť pripravení na akékoľvek čistenie, Philips Triathlon je pre vás ideálnym 
vysávačom. Pomocou vysávača Triathlon môžete vysávať suchý prach a špinu, mokré rozliate 
kvapaliny a dokonca aj oživiť farbu vašich kobercov. Riešenie typu všetko v jednom!

Ľahko odstránite suchý prach a špinu
• 1500 W motor generujúci sací výkon max. 300 W

Nástavec s kefou na mokré čistenie sa postará o priľnavú špinu
• Nástavec na mokré čistenie kefuje, čistí a uchováva podlahu suchú a bezpečnú

Predĺži životnosť vášho koberca
• Vyčistite vaše koberce do hĺbky pomocou šampónu

Ergonomická trubica pre jednoduché použitie
• Trojitá teleskop. trubica sa dá dokonale prispôsobiť každej výške

Kvalitné výsledky na kobercoch/nábytku
• Turbo kefa odstraňuje o 25 % viac vlasov a prachu
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Dizajn
• Farba: Havrania čierna/priehľadná

Filtrácia
• Kapacita na kvapaliny: 9 l
• Kapacita na prach: 10 l
• Výstupný filter: Filter Super Clean Air HEPA 12

Nástavce a príslušenstvo
• Príslušenstvo: Kefa, Štrbinová hubica, Malý 

nástavec
• Uskladnenie príslušenstva: Na držiaku na trubici
• Dodatočný nástavec: Dvojitá vstrekovacia tryska, 

mop, nástavec na čalúnený nábytok, Turbo kefa
• Bežný nástavec: Viacúčelový nástavec na kolieskach

Výkon
• Prietok vzduchu (max): 54 l/s
• Príkon (IEC): 1300 W
• Vstupný výkon (max): 1 500 W
• Úroveň hlučnosti (Lc IEC): 79 (suché čistenie) dB
• Sací výkon (max): 300 W
• Vákuum (max): 24 kPa

Použiteľnosť
• Akčný rádius: 11,5 m
• Pripojenie trubice: Tlačidlo
• Typ trubice: 3-dielna teleskopická z nehrdzavejúcej 

ocele
• Typ koliesok: Plast
•

Technické údaje
Vysávač na mokré a suché vysávanie
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